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  معجم ألفاظ علم املخطوط العريب

  )*(أمحد شوقي بنبني. د
ُيَعدُّ حتديد املصطلح اخلطوة األوىل لفهم النصوص فهًما علميا صحيًحا ميكِّن 

وال . الباحثني من التقومي العلمي املتني، ومن إصدار أحكام سليمة ميكن االطمئنان إليها
 ما مل حتدَّد مصطلحاته حتديًدا علميا يستقيم أي حبث يف أي ميدان من ميادين املعرفة

فتحديد املفاهيم والتدقيق يف معاين األلفاظ أمر أساسي وشيء ضروري قبل . صحيًحا
التعريف قبل التصديق كما يقول . البحث يف علم من العلوم ودراسة ظواهره وقضاياه

اللغة وقبل احلديث عن معجم مصطلحات علم املخطوط العريب، الذي ظلت . املناطقة
العربية تفتقر إليه بالرغم من جهود القدماء وتقدمهم يف جمال وضع املعاجم ارتأينا أن 

وبعد املراجعة والفحص تبّين أن . ننظر يف هذا املوضوع يف لغات غري اللغة العربية
مشكلة وضع معجم خاص مبصطلحات املخطوط هي مشكلة قائمة حىت يف هذه 

  .ا النقص حىت اخلمسينيات من القرن املاضياللغات اليت ظل معظمها يعاين هذ
وكان أولَ . م تأسس يف أوربا اجمللس الدويل للباليوغرافيا١٩٥٣ويف عام 

مشروع ناقشه ودعا إىل تنفيذه معجٌم متعدد اللغات لأللفاظ املتعلقة باملخطوط 
 الوسيط، إلمياهنم بأن تقدم الفيلولوجيا وعلم املخطوط والباليوغرافيا مرتبط بوضع

فقد توالت االجتماعات بني أهل االختصاص يف خمتلف اللغات الغربية . هذا املعجم
وطالت املناقشات اليت أمثرت خالفات عدة ووجهات نظر خمتلفة، يستحيل معها 

                                                           
  .باحث يف األدب والتراث من املغرب )*(
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فاستقر األمر . حتقيق املشروع بالصيغة اليت قدم هبا يف اجمللس الدويل للباليوغرافيا
تصر باللغة الفرنسية ُيعترب أساًسا ومنوذًجا على أن خيتصر العمل يف وضع معجم خم

ويف هذا اإلطار أُنيطت بأَحِد الفيلولوجيني . ُيحتذى وُينقل إىل اللغات األخرى
م مهمة إجناز املعجم، ١٩٧٥يف عام ) D.Muzerelle(الفرنسيني دونيس مزريل 

غات الذي ينبغي أن ال يتجاوز كونه وثيقة عمل ُيقتدى هبا لوضع معجم متعدد الل
وبعد عشر سنوات من العمل الدؤوب . )١(كما أُريد له أن يكون من قبل

 ُسمِّي كذلك ألن الشروح اليت -واستشارة أهل االختصاص ظهر املعجم املختصر 
 واقتصر فيه صاحبه على -ُوضعت لأللفاظ كانت يف غاية االختصار واإلجياز 
وحىت اليوم  فإن . ه اللغويةاملعاين التقنية لأللفاظ دون اإلفاضة يف خمتلف معاني

 مازالت خلًوا من هذا املعجم - باستثناء هذا العمل املختصر -اللغات األوربية 
برغم اجلهود اليت ُتبذل يف هذا الصدد وبرغم األعمال اليت ينشرها الفيلولوجيون 

  .الغربيون يف هذا اجملال
إن . حيتاج إىل دليلأما يف اللغة العربية فإن اهتمام القدماء بوضع املعاجم ال 

. األحباث اللغوية األوىل متثَّلت يف دراسة األلفاظ القرآنية واملصطلحات احلديثية
ووضعوا معاجم يف . فوضعوا كتًبا يف مفردات القرآن ُسميت بغريب القرآن

وملّا أحسوا باحلاجة إىل األلفاظ للتعبري عّما جدَّ يف حياهتم . )٢(غريب احلديث
طور واالحتكاك بغريهم، ضمَّنوا ألفاظ القدماء معاينَ جديدة وحضارهتم حبكم الت

أو اشتقوا منها ألفاظًا أسبغوا عليها معاينَ اصطالحية أو عرَّبوا بعض األلفاظ 
                                                           

أحد االثنني ) Ch. Samaran( أشرف على هذا اإلجناز الفيلولوجي الفرنسي شارل مسران )1(
  .اللذين يدعيان وضع مصطلح كوديكولوجيا

وأول ). ه٦٨(بن عباس رضي اهللا عنهما أول كتب غريب القرآن هو الذي ُنسب لعبد اهللا  )2(
 ).ه٢١٠(معاجم غريب احلديث هو الذي ُنسب أليب عبيدة معمر بن املثىن 
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فظهر يف العربية ما اْصطُِلح عليه . األعجمية واحتفظوا ببعضها دون تغيري أو تبديل
  .باملعرَّب والدخيل

هم يف األلفاظ واملعاين، وقد اعتمدت أول ما وبعد هذه املرحلة وضعوا معامج
ومما يؤكِّد حيوية اللغة العربية اليت . اعتمدت على أعماهلم اللغوية األساسية األوىل
فال يكاد مير عصر من العصور دون . هي لغة القرآن، ظهور معاجم على مر التاريخ
وية هذه األمة وهو دليل على حي. قيام العلماء واللغويني بوضع الكتب املعجمية

 قدماء وحمدثني -ومع هذا االهتمام املستمر للباحثني العرب . واعتزازها بلغة القرآن
 هبذا امليدان اللغوي الصرف فإن اللغة العربية مازالت تعاين نقَص وضع معجم -

خاص مبصطلحات الكتاب العريب املخطوط، يدرس نشأهتا ومعانيها ومفاهيمها 
ويعرف من ثَم املصطلحات اليت عرفتها .  عرفها قدًمياوحتوالهتا املعجمية اليت
فالعربية كباقي اللغات أخذت قسطها من هذا العلم . الكوديكولوجيا احلديثة

فكان البد من إجياد مصطلحات يف العربية أو غريها من اللغات األجنبية . اجلديد
  .للتعبري عّما ظهر من مواد يف هذا اجملال احليوي يف علم الكتاب

د انطلق القدماء يف وضع معامجهم من تلكم الرسائل والكتب املختصرة اليت لق
أما احملدثون فليس أمامهم . فيسَّرت هلم األمر وعبدت هلم الطريق. وضعها األوائل

إال املخطوطات ومصادر القدماء يقرؤوهنا قراءة متأنية ويتلمسون املصطلحاِت اليت 
ملتأنية والبحث الدقيق ضروريان لفهم معاين والقراءة ا. تفيدهم يف وضع هذا املعجم

وسنرى فيما بعد . املصطلحات الواردة وتطور مفاهيمها حسب املكان والزمان
بعض سوء الفهم الذي وقع فيه كثري من الباحثني يف تصورهم لعدد من األلفاظ 

 وعلى العموم فإن اإلقدام على إجناز هذا املعجم ُيَعدُّ. املتعلقة بالكتاب املخطوط
نوًعا من املخاطرة لصعوبة املوضوع، وألن علم املخطوط العريب أو الكوديكولوجيا 
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ويدعو البحث عن املصطلحات إىل . العربية مازالت موضوًعا بكًرا يف التراث العريب
مث قراءة ما ُنشر عن . استشارة كتب التراث العريب القدمي بدًءا بكتب احلديث

كل ما له عالقة بالكتاب املخطوط كفهارس الكتب الباليوغرافيا والتحقيق العلمي و
وقد يتبّين للباحث أن هذه األعمال على من . وتقارير املكتبات وما شابه ذلك

فكان البد من اللجوء إىل بعض الكتب . كثرهتا وتنوعها ال تفي بالغرض املقصود
سفري أو التجليد التقنية املرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصناعة املخطوط، كالكتب املتعلقة بالت

والصور التوضيحية والزخارف والرسوم، أو بالطباعة احلديثة أو الكتب اخلاصة 
  .حبرفة الدباغة وحىت كتب الطب البيطري، الختيار األلفاظ املتعلقة بالرقوق واجللود

إن أول حماولة ُتذكر يف هذا اجملال هي تلكم اليت قام هبا املستشرق آدم 
ولوين األصل والكندي اجلنسية، فقد وضع معجًما الب) Adam Gacek(جاسيك 

إنه كتاب قيِّم مع أنه حيتوي . ، عن مصطلحات املخطوط العريب)٣(باللغة اإلنكليزية
جمموعة من املصطلحات ترتبط بعلوم عربية أخرى أكثر من ارتباطها بالكتاب 

قتحام ومع ذلك فإنه عمل رائد، يرجع الفضل لصاحبه يف ا. العريب املخطوط وعلمه
وكانت أول حماولة يف اللغة . )٤(ميدان جديد طاملا كان موضع إمهال وعدم اكتراث

العربية يف هذا اجملال تلكم اليت أخذت على عاتقي القيام هبا مع األستاذ مصطفى 
وذلك . الذي توالت طبعاته إىل أن صدرت الطبعة الثالثةوأمثرت هذا املعجم . طويب

وبالرغم من اجلهود . يح الذي يفرضه تقدم البحثبسبب الزيادة واحلذف والتنق
املضنية واملتواصلة اليت ُبذلت يف إجناز هذا العمل من حيث البحث عن املصطلحات 
وشرحها وترتيبها فإننا نؤكِّد أن اللغة العربية مازالت تفتقر إىل معجم أللفاظ الكتاب 

                                                           
  .م٢٠٠١بليدن هبولندة عام ) Brill( طُبع بدار بريل )3(
 .البدَّ من االعتراف أننا استفدنا من هذا الكتاب يف وضع معجم مصطلحات املخطوط العريب )4(
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. يًدا علميا صحيًحااملخطوط جيري فيه تأصيل املصطلح، وُتحدد فيه املفاهيم حتد
ويقوم بوضعه جمموعة من ذوي التجربة واملراس من أصحاب االختصاص بإشراف 
مؤسسة أو جممع جيري فيه تبادل اِخلْبرات واالستفادة من نتائج البحوث املنشورة 

ومما ُيؤسف له أننا ال . يف جمال الكتاب العريب املخطوط والكوديكولوجيا العربية
 هذا االجتاه يف جمامع اللغة أو املراكز العلمية العربية على نستشعر أي ملمح يف

  .تعددها واهتمام الكثري منها بشؤون املخطوطات

  :مصادر البحث عن املصطلح
ال يستطيع أحد أن ُينكر اجلهود اليت بذهلا احملدِّثون يف توثيق الرواية وضبطها، 

جلرح والتعديل وأصَّلوا فقد وضعوا كتب ا. ويف البحث يف حياة الرواة ويف سلوكهم
ألصول الرواية والسماع، كما صنع الرامهرمزي واخلطيب البغدادي والقاضي عياض 
وابن الصالح وابن مجاعة والعلموي والغزي وغريهم، فأمثرت هذه األعمال جمموعة 
من املصطلحات استعارها الباحثون املُْحدثون املشتغلون بقضايا املخطوط كالتوثيق 

والذي دعاهم إىل هذه االستعارة . ، واجلزء والصحيفة وغريها)٥(ضبطوالتحقيق وال
متسكهم مبناهج احملدِّثني وحرصهم على التحري يف الكتابة والتوثيق يف الرواية،  هو

ومل يكن توظيفهم هلذه املصطلحات توظيفًا حديثًيا . والضبط يف األخذ واألداء
جية اليت هتدف إىل توثيق النصوص صرفًا، بل أخضعوها ملقتضيات املمارسة الفيلولو

يعد فلم . ونشرها، فتغايرت املضامني من علم احلديث إىل السياق العلمي اجلديد
اجلزء هو النسخة اليت تشتمل على حديث فأكثر مع تعدد األسانيد، بل أصبحت قسًما 

                                                           
 جامع هلذا املصطلح عند احملدثني، فهو لفظ تتنازعه معان كثرية وإن كانت كلها ليس هناك تعريف )5(

فهناك ضبط الراوي، وضبط الرواية، وضبط الكلمات، وضبط الكتاب، . تدور يف فلك الرواية
 .وضبط األمساء، وضبط سطر، وضبط صدر وُيقصد به احلفظ وغري ذلك
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ومل ينحصر التوثيق يف صيانة . )٦(من الكتاب اخُتلف يف حجمه ويف عدد أوراقه
ف والدقة يف النقل والبعد عن العبث والتحريف والتزوير والعناية بأمناط املصّن

التوثيق كالوقفيات والتملكات واإلجازات وغريها، بل أصبح يعين عند املوثقني 
ومل تعد . احملدثني مجع الوثائق وتنظيمها وفهرستها ووضعها رهن إشارة الباحثني

ن عند املؤرخني، بل أخذت معناها الوثيقة مرتبطة بالبحث التارخيي كما هو الشأ
األصلي الالتيين القدمي وأصبحت تعين كل ما يعطينا معلومة من املعلومات 
كاملخطوط واملطبوع والدورية وغريها، وليس فقط تلكم الرسالة أو ذلكم الظهري 

ومل يقتصر اليوم لفظ التحقيق على اإلحكام . الذي يعتمد يف البحث التارخيي
يق كما كان عند القاضي عياض وعند غريه من القدماء، بل واإلثبات والتصد

أصبح جمموعة من الوثائق واألساليب والبنيات جيب التمسك هبا واعتمادها يف نشر 
  .النصوص ودراستها دراسة علمية

ومن املصطلحات احلديثية اليت استعارها الفيلولوجيون لفظ النسخة، فهي كلمة 
وتعين من حيث التأثيل واألصل نقل . يانية والعربيةعربية وأصلها سامٍ توجد يف السر

اكتتابك عن كتاب حرفًا  والنسخ حسب الزبيدي هو. الشيء من مكان إىل آخر
ومعىن .)٨(املنقول منه النسخة بالضم وهو األصل املنتسخ منه: واملكتوب. )٧(حبرف

ني ما اشتمل فهي عند احملدث. النسخة قدًميا الوسيلة املثلى لنقل النصوص اإلسالمية
                                                           

  ).Pecia(ما مسوه بالبسيا  بعض املستشرقني شبهوا اجلزء بامللزمة أو )6(
ونصه اكتتابك كتاًبا عن ) ٨٤/ ٧(وقد نقله عن التهذيب لألزهري ) نسخ(تاج العروس  )7(

كتاب حرفًا حبرف تقول نسخته وانتسخته فاألصل ُنْسَخة واملكتوب منه نسخة ألنه قام 
 .ها. مقامه

ه اهللا النَّسخة بالفتح اقترح رمضان عبد التواب رمح. »نسخ«مادة . تاج العروس:  الزبيدي)8(
 .للكتاب املطبوع لتقتصر بالضم على الكتاب املخطوط
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وهي اإلبرازة . وتعين الكتاب أو السفر. على حديث فأكثر، وينتظمها إسناد واحد
عند ابن الندمي صاحب الفهرست مبعىن أن القدماء كانوا يربزون أي يظهرون كتبهم 

ومن . )٩(يف نسخ خمتلفة من حيث الزيادة واحلذف نتيجة خمتلف اإلمالءات املتعددة
 للتعبري عن النسخة كما صنع املستشرق ))التأليف((فظ املستشرقني من استعمل ل

املنهاج يف أحكام خراج «فيما خيص كتاب ) Claude Caen(الفرنسي كلود كاين 
إن هناك تأليفني أي : قال) ه٥٨٥(احلسن علي املخزومي املتوىف عام  أليب »مصر

 )ه٥٦٥(ة تأليف أول يف آخر الفاطميني حنو سن: نسختني أو إبرازتني هلذا الكتاب
  .)١٠()ه٥٨٠(وتأليف ثان أضاف إليه إضافات ومراجعات يف عام 

وإضافةً إىل املصطلحات احلديثية اليت تفيد الفيلولوجيني يف الضبط والتوثيق 
والتحقيق استعار القاموس الكوديكولوجي جمموعة من املصطلحات املتداولة عند 

اقني والنساخني وغريهم، تتلخص يف اجمللدين أو املسفرين واملَُرّممني والدباغني والور
ونريد هنا أن . مواد الكتابة وأدوات الترميم والتجليد والنساخة وما إىل ذلك

نستجلي معاين جمموعة من املصطلحات استعملت خطأ أو يف غري مكاهنا أو أُسيء 
 وهو من مواد الكتابة يف القدمي، يتحدد معناه حسب سياق »ورق«فلفظ . فهمها

فقد يعين ورق الربدي، وقد يعين اجللد أو الّرق، . يخ النص الذي ورد فيهالكالم وتار
                                                           

وآخر ما صّح من النسخ نسخة أيب «: البن دريد) كتاب اجلمهرة(قال ابن الندمي يف شأن  )9(
الفهرست ص . »الفتح عبد اهللا بن أمحد النحوي ألنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه

وذكر . نسختني أي إبرازتني) الفتوحات املكية(كتابه وصّرح ابن عريب أن ل). ٩٣(
) عجائب املخلوقات(كتاب . برجستراسر أن اإلبرازة قد تكون من غري صنع املؤلف

اثنتان من صنع املؤلف، واثنتان أخريان من صنع غريه أُجنزتا . للقزويين وصل يف أربع إبرازات
 ).٣٠( أصول نقد النصوص ص .بعد وفاته فلحقتهما إضافات بعيدة عن فكر القزويين

 . أطلقت النسخة قدًميا على وصفة الدواء اليت يصف فيها الطبيب الدواء للمريض)10(



  )٣(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٦

لفظ ورق يف . كما قد يعين الكاغد الذي عرفه العرب يف القرن الثاين اهلجري
وقد ُيقصد . نصوص القرن األول اهلجري ُيقصد به ورق الربدي أو القرطاس

رآن على عهد أيب مجع الق: يقول ابن شهاب الزهري. بالورق الصحف من الّرق
والصحف مفردها . بكر يف الورق، الغالب على الظن أن املقصود به صحيفة الّرق

صحيفة تعين ما ُيكتب فيه من ورق وغريه، كاجللد والقماش والنبات واحلجر 
وقد روى القدماء أن اخلليفة أبا . )١١(والّرق والعظم، وقد ُيطلق على املكتوب فيها

يف صحف، واملقصود هبا كل مواد الكتابة املتداولة  مجع القرآن بكر الصديق 
يف عهد الرسول من كرانيف وعسب وخلاف ومهارق وغريها، وقد فهمها الكثري 

لفظ املصحف بفتح ) ص ح ف(وقد اشُتق من مادة . بأهنا صحف من اجللد فقط
 ويؤكِّد هذا املعىن ما جاء. وهي الكتاب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم. امليم وكسرها

من مجلة ما ُوجد يف األندلس ِاثنان «: يف كتاب القصد واألمم البن عبد الرب، يقول
وكان يف . وعشرون مصحفًا حمالة، كلها من التوراة، ومصحف آخر حملى بفضة

أما مصحف بضّم . )١٢(»املصاحف مصحف فيه عمل الصنعة وأصباغ اليواقيت
مام السيوطي، أُطلق  لإل »اإلتقان«فلفظ حبشي حسب ما جاء يف كتاب امليم 

على القرآن ملّا ُجمع يف الصحف على عهد أيب بكر الصديق باقتراح عبد اهللا بن 
 )ص ح ف(أن مادة ) م١٩٣٠. ت(وأكد املستشرق األملاين نولدكه . )١٣(مسعود 

                                                           
 الصحيفة هي النسخة عند احملدثني، وهي ما اشتمل على حديث فأكثر وينتظمها إسناد )11(

 .وجاءت الصحيفة مبعىن القرطاس. واحد
 ).٣٥(القصد واألمم ص :  ابن عبد الرب)12(
توجد يف العربية ويف ) ص ح ف(أن مادة ) م١٩٣٠ت (أكَّد املستشرق األملاين نولدكه  )13(

احلبشية مبعىن حفر، نقر، كتب وتوجد كذلك يف احلمريية اليمينية حسب ابن دريد 
ومعروف أن احلبشية استعارت األجبدية احلمريية وهذا يؤكد األصل السامي ) ه٣٢١(

 .للفظ مصحف
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وتوجد كذلك يف احلمريية . توجد يف العربية ويف احلبشية مبعىن حفر، نقر وكتب
، فلفظ يوناين التيين عرفه )١٤(أما القرطاس). ه٣٢١(اليمينية حسب ابن دريد 

العرب يف اجلاهلية وورد يف القرآن، ولكن معانيه ختتلف باختالف الزمان 
فالقرطاس قبل اإلسالم هو اجللد أو الّرق، وبعد فتح مصر أُطلق على . واملكان

إن اللفظ . ويف القرن الثاين اكُتشف الكاغد الصيين فسمَّوه قرطاًسا. ورق الربدي
وقد ُيخطئ من مل يضع نصب . زمان النص الذي ورد فيهيأخذ معناه حسب 

، فلفظ صيين )١٥(وأما الكاغد. عينيه تاريخ النص الذي اسُتعمل فيه هذا اللفظ
kÖg. Dz وقد عرفه العرب . اكتشفه الصينيون يف بداية القرن الثاين امليالدي

قند على خالل القرن الثاين اهلجري إثر انتصار اجليش اإلسالمي بقيادة حاكم مسر
فقد . إخشيد فرغانة، الذي كان ُيناصره الصينيون الذين يعرفون صناعة الكاغد

أسر املسلمون منهم عدًدا كبًريا فعلموهم هذه الصناعة اليت مل تلبث أن انتقلت 
إىل العامل العريب، فأقاموا مصنًعا للكاغد يف بغداد على عهد الرشيد، فأصبح مادة 

وبقي الناس يكتبون على الّرق إىل أن ويل الرشيد «: يقول القلقشندي. للكتابة
اخلالفة، وقد كثر الورق وفشا عمله بني الناس، فأمر أالّ يكتب الناس إال يف 
الكاغد، ألن اجللود وحنوها تقبل احملو واإلعادة فتقبل التزوير، خبالف الورق فإنه 

 يف سائر وانتشرت الكتابة على الورق. مىت ُمِحَي فسد وإن كُِشط ظهر كشطه
                                                           

 والواقع أهنا بالفتح حسب أصلها اليوناين –اف حسب قدماء العرب قرطاس مثلثة الق) 14(
وحّرف يف اللغتني ) KÖg- dz(ولعلَّ أصلها صيين كاغد . Khartas الالتيين - 

والبد من اإلشارة إىل أهنا .  يف الفرنسيةCharteاليونانية والالتينية وهو الذي أصبح 
  .كلمة قرآنية

فكتبه بعضهم بالظاء فقالوا كاغظ بفتح الغني .  هلذه املادةاحتفظ املغاربة باالسم الصيين )15(
 .وسكوهنا
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٨٤٨

  .)١٦(» ذلك إىل اآلناألقطار وتعاطاها َمْن قَُرَب وَبُعد، واستمّر الناس على
وقد أُطلق عليه يف املشرق لفظ ورق، على حني احتفظ املغاربة باالسم 

: يقول نصر اهلوريين. وقد أطلق بعض املتأخرين الكاغد على القرطاس. الصيين
، ما عدا )١٧(ُنسخت على الكاغدمصاحف اخلليفة اليت بعث هبا إىل األمصار «

ويؤكِّد زعم اهلوريين . )١٨(»املصحف الذي كان عنده باملدينة فإنه على رق الغزال
وجيب . )١٩(ما ورد يف كتاب املصاحف أن أبا بكر الصديق مجع القرآن يف قراطيس

التنبيه على أن القرآن كان ُيكتب على رق الغزال طوال القرون اإلسالمية األوىل، 
ن دائًما جلد الغزال هو مصدر الرق، بل دأب القدماء على إطالق رق ومل يك

  .الغزال على كل جلد مرقق لطيف بديع اسُتعمل مادة لنسخ كتاب اهللا العزيز
وقد ورد قبل قليل أن الرشيد أمر أالّ ُيكتب إال يف الكاغد ألن اجللود تقبل 

 اليت ُتمارس على اجللود إما فقد عرفت احلضارات الشرقية والغربية ظاهرة احملو. احملو
وقد أطلقوا عليها لفظ . للتزوير، وإما الستعماهلا مرة ثانية لقلة الرق أو لغالء سعره

وملا فتح العرب األندلس واملغرب وصقلية . )٢٠()Palimpseste(الطِّرس أو الطلس 

                                                           
 ).٤٦٥/ ٣: ( صبح األعشى)16(

 إن ثبت هذا اخلرب فإنه يؤكِّد أن املصطلح دخل اجملتمع العريب قبل دخول املادة نفسها )17(
 .كما يزعم بعض الباحثني

 ).١٨: ( املطالع النصرية)18(

ولكن يكاد جيمع الباحثون على أن مصاحف عثمان ). ٢٧: (املصاحف:  السجستاين)19(
 .ُنسخت كلها على رق الغزال

)20(Palimpsestos  باليوناين وPalimpsestusدخلت املعجم الفرنسي يف عام.  بالالتيين 
وقد شاعت ظاهرة الطروس يف العصور . ومعناه يف اليونانية احلفر من جديد ١٨٢٣

  . اجللودالوسطى عندما ارتفع سعر
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٨٤٩

 ألن سعر حموا الكتب الالتينية واليونانية بعد ترمجتها إىل العربية وكتبوا عليها ثانية
فلما خرج العرب من األندلس حما اإلفرنج كتب العرب . الرق والربدي كان عالًيا

. وكتبوا عليها مع أهنم يف غىن عن ذلك لوجود الكاغد الذي نشره العرب يف أوربا
ويف القرن التاسع عشر استطاع األوربيون أن يستخرجوا يوسائل كيماوية 

 من الطلوس العربية وبقيت الطلوس اإلفرجنية النصوص اليونانية والالتينية القدمية
  .حمتفظة بسر الكتب العربية املطلوسة

ومن املصطلحات اليت حتتاج إىل حتديد املعاين اليت أخذهتا من االستعماالت 
ذكر املؤرخ اليوناين . ومعناها اجللد) Dipheria(أصلها يوناين . املختلفة كلمة دفتر

ات الفينيقية اليت تسربت قدًميا إىل اللغة  أهنا من الكلمHerodoteهريودوت 
وقد ظهرت يف جمموعة من اللغات السامية مثل اآلرامية والسريانية . اليونانية

والعربية، وُيعتقد أهنا دخلت العربية عن طريق اللغة الفارسية مبعىن كتاب أو ملزمة 
هذا على وُتطلق يف وقتنا . أو كّراس، وقد أُطلقت فيما بعد على الكتب الكربى
ومنها كذلك لفظ كراس أو . الكتب املدرسية اليت يكتب فيها التالميذ أو الطلبة

والغالب على الظن أنه تعريب للفظ الالتيين . كراسة الذي مل ُيحدد معناه القدماء
وقد ساعد . الذي حلّ حملّ اللفافة مع بداية العصر املسيحي) Codex(كوديكس 

ة برغامة التركية ملنافسة ورق الربدي على ظهوره اكتشاف الرق يف مدين
: وقد اختلف القدماء يف حتديد معناه، وعدد أوراقه، فمنهم من قال. )٢١(املصري

الكراس هو الدفتر، ومنهم من قال هو كتاب صغري، ومنهم من اعتربه مرادفًا 

                                                           
إىل منع تصدير الربدي إىل برغامة، مما ) Attalides(دى التنافس بني البطالسة واألتاليني أ )21(

دفع هذه إىل صنع الرق الذي استمّد امسه من املدينة نفسها ودخل اللغات باسم املدينة اليت 
  . يف اإلجنليزيةPergment يف الفرنسية وparcheminصنع فيها 
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٨٥٠

وشكل الكراس الذي خيتلف عن اللفافة هو الشكل الذي َتبنْتُه اجملتمعات . للكتاب
. وكان القرآن أول كتاب عريب أخذ شكل الكراس. سانية مبا فيها اجملتمع اإلسالمياإلن

أثبت البحث يف املخطوطات أن عدد أوراق . ومن حيث حجمه وأوراقه ففيها خالف
الكراس عشر ورقات، ولكن توجد خمطوطات هبا كراسات من مثان ورقات أو تسع 

 ظهر هذا النوع األخري يف األندلس، .ورقات أو إحدى عشرة ورقة أو اثنتا عشرة ورقة
وُيعتقد أنه حدث من جّراء تأثر املسلمني بالنُّساخ اليهود، الذين ثبت عندهم أن عدد 

  .)٢٢(أوراق كراسات املخطوطات العربية يف الغرب اإلسالمي هو ِاثنتا عشرة ورقة

فاالختصار هو اإلجياز . ومن الباحثني من خيلط بني االختصار والتلخيص
أما التلخيص فهو لغةً التبيني والشرح ويعين اصطالًحا التقريب .  الزياداتوحذف

. فهو أعّم من االختصار الذي ُيعتُرب جزًءا منه وخطوة من خطواته. واالختصار
وأخِتُم هذه األمثلة اليت استجليُت هبا بعض ما . فالتلخيص إذن هو الشرح واالختصار

لعريب باحلديث عن مصطلحني حديثني كان يبدو غامًضا من مصطلحات املخطوط ا
وقد اسُتنبطا من . ، مها البيلوغرام والبيليوكرونوغرام)٢٣(من اقتراح باحث رصني

ظاهرة خاصة بالتراث العريب، هي ظاهرة التأليف النصي احملوري، اليت تتمثل يف كون 
 كثري من املؤلَّفات العربية قد حظيت بظهور كتب تالية تدور حوهلا، وترتبط هبا
بصور متعددة، سواء بالتلخيص أو االختصار أو الشرح أو االستدراك أو التحشية أو 

واجلدير بالذكر أن ظاهرة التأليف النصّي احملوري استمرت يف كل عصور . غريها

                                                           
ى مثان ورقات وإحدى عشرة ورقة وجدهتا حمفوظة يف  معظم الكراسات اليت حتتوي عل)22(

 .مكتبات برلني وتوبنجن بأملانيا

إن هلذه الظاهرة جذوًرا يف كتايب مفتاح .  عرفات كمال نبهان يف كتاب عن الببليوغرام)23(
 .السعادة ومصباح السيادة لطاش كربى زاده وكشف الظنون حلاجي خليفة
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٨٥١

ويذكر صاحب هذه الظاهرة أهنا متثِّل وجًها مشرقًا . احلضارة العربية اإلسالمية
ة النبيلة، حبيث يؤلِّف باحث كتاًبا يف ستة جملدات وملمًحا مشرِّفًا لألخالق اإلسالمي
  .)٢٤(ليذيل به كتاًبا من حجم صغري

واقترح صاحب هذا املشروع نظاًما لنظرية التأليف النصي احملوري يتمثل يف 
الببليوغرام، وهو خمطط عالقات النصوص مبعىن أنه يصور العالقات التأليفية 

، أي املخطط الزمين لعالقات )٢٥(ونوغراموالببليوكر. الببليوغرافية بني النصوص
النصوص، الذي ميثل املسافات الزمنية اليت يستمر فيها تأثري النص يف نصوص 

ووضع هلذه العملية إطار نظرية لدراسة التأليف وعالقات .)٢٦(أخرى تابعة له
 Bibliographie(النصوص دراسة تكاملية منهجية هي الببليوغرافيا التكوينية 

génétique( . وهي اليت هتتم بالعمليات التكوينية التوالدية للنصوص وبعالقات
وللتدليل على ظاهرة التأليف النصي احملوري نكتفي مبا أورده . النسب بينها

وما تفرَّع عنه من ) ه٤٦٣(حاجي خليفة عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
 يف )ه٦٦٢ (فقد ذيله أوالً ابن السمعاين. ذيول واستدراكات وصالت وغريها

مخسة عشر جملًدا، مث جاء عماد الدين الكاتب ووضع ذيالً على ذيل ابن 
                                                           

. وكثًريا ما يضيُع الكتاب ويبقى االختصار. ًبا وخيتصرونهكثري من املؤلِّفني يكتبون كتا )24(
ومنهم من يؤلِّف ويلخِّص وخيتصر كما صنع السيوطي يف كتاب طبقات النحاة الذي هو 

فإنه مجع ما يف كتب األقدمني فأوعى يف سبعة جملدات مث خلصها يف . أمجع طبقات النحاة
 .اه بغية الوعاةجملد وهو الوسطى مث اختصره ثانًيا يف جملدين ومس

)25( Bibliogram :خمطط :gramكتاب ، :Biblio.  
 Bibliochronogram :خمطط :gramزمين ، :chronoكتاب، :Biblio.  
وهذه الظاهرة ال وجود هلا يف . ظهرت سلسلة متتابعة من الذيول وصلت إىل مثانية قرون )26(

 .الثقافات واحلضارات األخرى
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٨٥٢

. السمعاين وذكر ما أغفله أو أمهله ومساه السيل على الذيل وهو ثالثة جملدات
مث جاء . وذكر ما مل يذكره ابن السمعاين) ه٦٣٧(وذيله ابن الدبيثي الواسطي 

ى ذيل ابن الدبيثي، وأخذ مشس الدين ابن القطيعي وألَّف صلة جعلها ذيالً عل
) ه٦٤٣(والبن النجار . ذيل الدبيثي وخلصه واختصره يف نصفه) ه٧٤٨(الذهيب 

وذّيل ذيل ابن النجار حممد بن رافع . ذيل عظيم على تاريخ اخلطيب نفسه فأوعى
). ه٦٧٤ (وذيله أيًضا ابن املارستانية، وذيله أيًضا ابن أجنب الساعي). ه٧٧٤(

  .)٢٧()ه٤٦١(اريخ البغدادي أبو اليمن مسعود البخاري واختصر ت

هذه بعض األمثلة على مصطلحات املخطوط العريب اليت ولدت ومنت مع منو 
وبقدر التضلع من هذا . علم املخطوط من حيث شكله ومادته وزخرفته وصناعته

التخصص يكون الشعور بضرورة صناعة املصطلح وضبطه وتنميطه واملناقشة فيه 
  .)٢٨(ره الوسيط يف الوصف والتصور بغاية التفاهم والتقدمباعتبا

  

                                                           
 ).٢٨٨/ ١: (كشف الظنون:  حاجي خليفة)27(

 ).٧(تقدمي ص :  معجم مصطلحات املخطوط العريب)28(


